
 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020( للعام الدراسي  الربيعي )األمتحان اإللكتروني للفصل نتائج 

 علوم الغاباتالمرحلة: دبلوم                القسم:          احمد سمير محموداسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 84 التنوع الحيوي 

 81 الغاباتجرد وادارة 
 85 تربية وتحسين اشجار الغابات

 76 تحسس نائي ونظم المعلومات الجغرافية
 79 تصنيف اشجار الغابات

 82 حاسبات 
 

 اللجنة االمتحانية:                                 ناجحالنتيجة:  

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020(  الربيعي )األمتحان اإللكتروني للفصل نتائج للعام الدراسي 

 علوم الغاباتالمرحلة: دبلوم                القسم: رند خالد يونس                        اسم الطالب: 

 الدرجة المادة
 85 التنوع الحيوي 

 80 جرد وادارة الغابات
 88 تربية وتحسين اشجار الغابات

 71 تحسس نائي ونظم المعلومات الجغرافية
 79 تصنيف اشجار الغابات

 92 حاسبات 

 اللجنة االمتحانية:                             ناجحةالنتيجة: 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020للعام الدراسي األمتحان اإللكتروني للفصل ) الربيعي (نتائج 

 القسم: علوم الغاباتدكتوراهالمرحلة:            رغد عبد الرزاق جمالاسم الطالب:

 الدرجة المادة
 83 صيانة غابات
 84 بيئة الغابات

 85 جذورامراض 
 84 امراض غابات

 91 حاسبات
 85 حلقات 
 

 اللجنة االمتحانية:                                 ةناجحالنتيجة: 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020للعام الدراسي اإللكتروني للفصل ) الربيعي (األمتحان نتائج 

 القسم: علوم الغاباتدكتوراهالمرحلة:            مهدي هادي محسناسم الطالب:

 الدرجة المادة
 87 صيانة غابات
 80 بيئة الغابات

 80 ادارة موارد طبيعية
 84 نماذج تحليل كمي لمشاجر الغابات

 94 حاسبات
 80 حلقات دراسية

 

 اللجنة االمتحانية:                               ناجح النتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020للعام الدراسي األمتحان اإللكتروني للفصل ) الربيعي (نتائج 

 علوم الغاباتالقسم: دكتوراهالمرحلة:            االء عمر احمداسم الطالب:

 الدرجة المادة
 84 صيانة غابات
 81 بيئة الغابات

 97 تحليالت التربة والماء والنبات
 83 منظمات النمو

 81 حاسبات
 84 حلقات دراسية

 

 اللجنة االمتحانية:                                  ةناجحالنتيجة: 

----------------------------------------------------------- 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020للعام الدراسي األمتحان اإللكتروني للفصل ) الربيعي (نتائج 

 المرحلة: ماجستير        القسم: علوم الغابات           رغدة رياض رمضاناسم الطالب:

 الدرجة المادة
 73 ادارة غابات
 77 بيئة غابات

 92 التربة والماء والنباتتحليل 
 75  تصنيف اشجار الغابات

 88 حاسبات
 

 اللجنة االمتحانية:                               ناجحةالنتيجة:  

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020للعام الدراسي األمتحان اإللكتروني للفصل ) الربيعي (نتائج 

 المرحلة: ماجستير        القسم: علوم الغابات           زينب وعد هللا راسماسم الطالب:

 الدرجة المادة
 82 غابات ةادار 

 79 حشرات الغابات
 77 تصنيف اشجار الغابات

 86 امراض غابات
 93 حاسبات
 

 اللجنة االمتحانية:                                 ناجحةالنتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020للعام الدراسي األمتحان اإللكتروني للفصل ) الربيعي (نتائج 

 المرحلة: ماجستير        القسم: علوم الغابات           رسل محمد احمداسم الطالب:

 الدرجة المادة
 79 ادارة غابات

 75 مشاتل الغابات
 79 تصنيف اشجار الغابات

 84 امراض غابات
 91 حاسبات
 

 اللجنة االمتحانية:                                   ناجحة  النتيجة:

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020للعام الدراسي األمتحان اإللكتروني للفصل ) الربيعي (نتائج 

 المرحلة: ماجستير        القسم: علوم الغابات           ايالف احمد رديفاسم الطالب:

 الدرجة المادة
 72 ادارة غابات

 75 مشاتل الغابات
 78 تحليل التربة والماء والنبات

 76 تصنيف اشجار الغابات
 93 حاسبات
 

 اللجنة االمتحانية:                                  ناجحةالنتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العلياجامعة 

 2019/2020للعام الدراسي األمتحان اإللكتروني للفصل ) الربيعي (نتائج 

 المرحلة: ماجستير        القسم: علوم الغابات          محمدسالم يونساسم الطالب:

 الدرجة المادة
 76 ادارة غابات

 81 مشاتل الغابات
 90 والماء والنباتتحليل التربة 

 83 تصنيف اشجار الغابات
 89 حاسبات
 

 اللجنة االمتحانية:                                     ناجحالنتيجة:

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020للعام الدراسي األمتحان اإللكتروني للفصل ) الربيعي (نتائج 

 المرحلة: ماجستير        القسم: علوم الغابات           ساهرة صالح شريفاسم الطالب:

 الدرجة المادة
 80 ادارة غابات

 82 مشاتل الغابات
 91 تحليل التربة والماء والنبات

 83 تصنيف اشجار الغابات
 80 حاسبات
 

 اللجنة االمتحانية:                               ناجحةالنتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020للعام الدراسي األمتحان اإللكتروني للفصل ) الربيعي (نتائج 

 المرحلة: ماجستير        القسم: علوم الغابات           مروة محمد عبد هللااسم الطالب:

 الدرجة المادة
 76 ادارة غابات

 85 حشرات الغابات
 79 تصنيف اشجار الغابات

 82 امراض غابات
 84 حاسبات
 

 اللجنة االمتحانية:                          ناجحةالنتيجة:  

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020للعام الدراسي األمتحان اإللكتروني للفصل ) الربيعي (نتائج 

 المرحلة: ماجستير        القسم: علوم الغابات           شرمين اسعد محمد طاهراسم الطالب:

 الدرجة المادة
 68 ادارة غابات

 79 مشاتل الغابات
 82 تحليل التربة والماء والنبات

 89 تصنيف اشجار الغابات
 89 حاسبات
 

 اللجنة االمتحانية:                                ناجحالنتيجة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العلياجامعة 

 2019/2020للعام الدراسي األمتحان اإللكتروني للفصل ) الربيعي (نتائج 

 المرحلة: ماجستير        القسم: علوم الغابات           أسامة محمد صالحاسم الطالب:

 الدرجة المادة
 80 ادارة غابات

 82 الغاباتتطبيقات التحسس النائي في 
 83 تصنيف اشجار الغابات

 84 قياسات الغابات
 86 حاسبات
 

 اللجنة االمتحانية:                                 ناجحالنتيجة: 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الدراسات العليا

 2019/2020للعام الدراسي األمتحان اإللكتروني للفصل ) الربيعي (نتائج 

 المرحلة: ماجستير        القسم: علوم الغابات           معتز شريف عمراسم الطالب:

 الدرجة المادة
 83 ادارة غابات

 82 تطبيقات التحسس النائي في الغابات
 84 تصنيف اشجار الغابات

 89 قياسات الغابات
 85 حاسبات
 

 اللجنة االمتحانية:                                     ناجحالنتيجة: 


